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Załącznik nr 3 

 
               Projekt 
 UMOWA nr ZB/EA/………………./2018 

 
  

zawarta w dniu …......................2018 r., w Radomiu, pomiędzy: 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego  Warszawy w Warszawie Wydział XIV 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, kapitał zakładowy - 23 180 000 zł,  

NIP: 796-00-12-796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

 

KRZYSZTOFA ZALIBOWSKIEGO           -        PREZESA  ZARZĄDU 

ROBERTA DASIEWICZA                         -        CZŁONKA ZARZĄDU 
 
zwaną dalej: „Zamawiający”  
 

a 
 

…………………………………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………………………,  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
 

……………………………………                      -        …………………………… 
 

zwanym dalej: „Wykonawcą”  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

 
 
Strony zawierają umowę w oparciu o postepowanie poza reżimem ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
– o wartości poniżej 30 000 EURO – art. 4 pkt. 8 tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz.1579 z późn. zmianami. 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace 

remontowo-budowlane o charakterze dekarskim, polegające na ociepleniu dachu budynku Dyspozytorni MPK 

w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. Wjazdowej 4, o powierzchni 74,50 m2, a w szczególności: 

 Roboty rozbiórkowe starego poszycia dachu (w tym demontaż wentylatora dachowego 400,  

wraz z zaślepieniem powstałego otworu), pasa nadrynnowego i podrynnowego, rynien – do ponownego 

montażu; 
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 Roboty budowlane: ocieplenie styropianem laminowanym EPS 100 grubość 15 cm, pokrycie papą podkła-

dową 4,2 mm oraz wierzchnią 5,2 mm, montaż kantówki impregnowanej 15x10 – 36 mb, montaż pasów 

(nad- i podrynnowego - kolor biały, blacha ocynkowana powlekana 0,5 mm) wraz z rynnami i rurami spu-

stowymi PCV (odzysk), wykonanie obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych); 

 Roboty towarzyszące: demontaż i montaż klimatyzatorów – 2 szt., skrócenie wiatrołapu wiaty, uszczelnie-

nie przepustów, itp. prace, wynikające z technologii i wiedzy technicznej.    

 Roboty towarzyszące (demontaż i montaż klimatyzatorów – 2 szt., skrócenie wiatrołapu wiaty, uszczelnie-

nie przepustów, itp. wynikające z technologii i wiedzy technicznej).    

 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1.  Termin realizacji robót ustala się na okres maksymalnie dwóch tygodni od daty podpisania umowy, jednak 

nie później, niż do 30.05.2018 r. (szczegółowy harmonogram prac do uzgodnienia między Stronami).  

 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1.  Przekazanie Wykonawcy placu budowy; 

2.  Bezpłatne zapewnienie Wykonawcy na czas trwania robót energii elektrycznej i wody; 

3.  Przystępowanie do odbiorów robót zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1.  Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy; 

2.  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami,  

a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi; 

3.  Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich 

odbioru przez Zamawiającego; 

4. Uporządkowanie terenu poprzez usunięcie własnych urządzeń, zaplecza technologicznego  

oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez pracowników Wykonawcy, najpóźniej  

w terminie 2 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót; 

5. Utylizowanie wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki, zgodnie z ustawą o odpadach; 

6.  Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres ………….. m-cy; 

7. Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z Jego winy 

i stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także  

w okresie gwarancyjnym. 

 

 
§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1.   Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma zryczałtowane 
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wynagrodzenie w kwocie ........................ zł brutto (słownie złotych: ................................................) brutto 

 płatne w ciągu 14 dni od wykonania przedmiotu umowy i otrzymania przez Zamawiającego 

faktury/rachunku; 

2.  Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowej. 

 
 

§ 6 
Warunki płatności 

 
1.  Podstawę do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę, stanowi podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego oraz przekazanie Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, deklaracje zgodności, 

atestów na wbudowane materiały, itp. 

 
 

§ 7 
Przesunięcie terminu realizacji 

 
1.  Ustalony termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy może ulec zmianie  

w przypadku przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. 

 
 

§ 8 
Odbiory robót 

 
1. Zamawiający będzie przystępował do odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu 

w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od momentu ustnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót 

do odbioru; 

2.  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu całości robót,  

nie później jednak niż w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót  

do odbioru; 

3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania robót zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru,  

pod warunkiem, że roboty te są wykonane starannie i prawidłowo. 

 

 
§ 9 

Gwarancje 
 
1.  Okres gwarancyjny liczony jest od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia  

przez Zamawiającego przedmiotu umowy i wynosi ……… miesięcy na wykonane prace i użyte materiały; 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o ich zaistnieniu; 

3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili upływu 

3 dni Zamawiający ma prawo, bez powiadomienia Wykonawcy, usunąć lub zlecić trzeciej stronie usunięcie 

wad i usterek, a kosztami poniesionymi z tytułu zastępczego usuwania wad i usterek obciążyć w całości 

Wykonawcę, wystawiając na tę kwotę fakturę/rachunek i przesyłając ją/go listem poleconym na adres 

Wykonawcy. 
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 § 10 
Oświadczenia Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest/jest płatnikiem VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym 

PESEL/NIP  ......................................... 

 a) upoważnia Zamawiającego do wystawiania not księgowych z tytułu zastępczego usuwania wad i usterek 

bez podpisu Wykonawcy; 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami na terenie budowy i w jej obrębie,  nie wnosi do nich 

żadnych zastrzeżeń oraz uważa je za wystarczające zarówno do określenia zakresu i wartości robót,  

jak również do prawidłowej realizacji umowy; 

3. Wykonawca oświadcza, że w harmonogramie robót uwzględnił uwarunkowania pogodowe, 

charakterystyczne dla czasu i miejsca realizacji przedmiotu umowy i wszelkie konsekwencje wynikające  

z tego tytułu oraz specyfikę funkcjonowania Zamawiającego. 

 
 

§ 11 
Dane kontaktowe przedstawicieli Stron 

 
1. Osobą do kontaktów w imieniu Zamawiającego jest Pan Janusz Porzyczka - Kierownik Działu Zarzadzania 

Infrastrukturą i Ochroną Środowiska, nr tel.: ………………………………..……., e-mail:………………………….……………; 

2. Osobą do kontaktów w imieniu Wykonawcy jest …………………................................................., 

nr tel.: ………………………………..……., e-mail:……………………………. 

 

   

§ 12 
Ustalenia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  

a w szczególności przepisy dotyczące umów na roboty budowlane; 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności; 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony będą się starały rozwiązywać polubownie, 

a w przypadku braku takiej możliwości, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego; 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 


